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PESQUISA DESTACA MAÇÃ PARANAENSE

A pesquisa e a tecnologia ajudaram o Paraná a
marcar presença, mesmo que ainda de maneira sutil,
em um seleto mercado dominado pelos vizinhos do
Sul. A idealização da cultivar de maçã Eva, no fim da
década de 1970, pelo Iapar, possibilitou ao Estado
produzir uma especialidade da fruta com baixa
necessidade de frio, maturação precoce e ciclo
estimado em 123 dias desde a floração. O Paraná é o
terceiro produtor nacional de maçã com 3,6% de
participação no mercado interno. Para 2021, a safra
deve superar 32 mil toneladas. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 642.425
INTERNADOS: 1.576
RECUPERADOS: 467.768
ÓBITOS: 11.581

VACINADOS: 297.611
* Informe da Sesa em 28/02. (Dados de
01/03 não foram publicados até as 18 h)

NA MÍDIA
RPC – O programa Caminhos do

BRASIL TEM 8,2 MILHÕES DE HECTARES IRRIGADOS
O Brasil totaliza 8,2 milhões de hectares equipados
para a irrigação, dos quais 64,5% (5,3 milhões/ha)
com água de mananciais e 35,5% (2,9 milhões/ha)
com água de reuso. Os dados são do Atlas Irrigação,
coordenado pela Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico. O documento mostra, ainda,
que o Brasil deverá expandir a área irrigada em mais
4,2 milhões de hectares até 2040. ana.gov.br

Campo fez um balanço sobre o
primeiro ano do Paraná livre de
febre aftosa sem vacinação e
conversou com o veterinário da
Adapar Carlos Costa Júnior.
globoplay.globo.com
CANAL DO BOI - O técnico do

Deral Fábio Mezzadri concedeu
entrevista ao programa Mais
Pecuária sobre os preços da arroba
bovina. agricultura.pr.gov.br

MINISTÉRIO VAI MONITORAR OCORRÊNCIA DO ENFEZAMENTO DO MILHO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está trabalhando no
mapeamento da ocorrência do enfezamento do milho junto aos principais estados
produtores. O objetivo é permitir o diagnóstico e o dimensionamento adequados para
subsídios de eventuais medidas para reduzir ou evitar os prejuízos. agricultura.gov.br
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